
 

Informace pro členy spolku o GDPR 

Donor z.s., IČ 22876570, se sídlem Štěpařská 1207/2, 152 00 Praha 5, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod sp. zn. L 23334 

Vážení spolupracovníci, 

i pro naši organizaci platí od 25. května 2018 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně GDPR. 

Toto sdělení je určeno našim členům, aby znali svá práva a povinnosti, které z nařízení EU vyplývají.  

A. Vypracovali jsme ucelený systém řídicích dokumentů, které pokrývají problematiku GDPR. Cílem je co 

nejvyšší bezpečnost osobních údajů jak členů, tak obchodních partnerů i všech dalších subjektů. 

B. Systém řídicích dokumentů je trojstupňový, v prvním stupni je to Politika GDPR, ve druhém Směrnice 

GDPR a ve třetím Návodky GDPR. Kromě těchto dokumentů vedeme záznamy o zpracování osobních 

údajů. 

C. Pro správné nastavení pravidel zpracovává spolek analýzu rizik a k rizikům s nejvyšším indexem přijímá 

opatření ke zmírnění rizika. 

D. Náš spolek se nespoléhá jen na nastavení systému, ale plánuje každoroční celkové roční přezkoumání 

systému GDPR. 

E. Garantem GDPR byla jmenována paní MUDr. Petra Keslová. Ta bude styčnou pracovnicí mezi vedením 

spolku, členy, obchodními partnery a všemi dalšími subjekty. Pokud by případný problém nevyřešila, 

obraťte se na předsedu výkonného výboru spolku. 

F. U garanta GDPR můžete uplatnit svá práva podle GDPR. Jsou to: 

1. Právo být informovaný (o tom, proč a jak jsou osobní data ve spolku zpracovávána a chráněna). 

2. Právo na přístup (dozvědět se všechny osobní údaje, které o vás spolek zpracovává). 

3. Právo na opravu (opravit data, která nejsou v souladu se skutečností). 

4. Právo na výmaz (nazývá se též právo být zapomenut – lze jen částečně, viz směrnice k GDPR) 

5. Právo na omezení zpracování (zpracovávat osobní data jen pro určité účely). 

6. Právo na přenositelnost (poskytování vašich dat jiné instituci). 

7. Právo vznést námitku (na cokoli v souvislosti s osobními údaji). 

8. Práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním (výběr pro různé akce). 

Práva se uplatňují na příslušném formuláři – a vyhovění (nebo vysvětlení, proč vyhovět nelze) se 

předpokládá do měsíce, pouze v případě velké náročnosti do tří měsíců. 

G. Vaše povinnosti vyplývající z GDPR jsou dány uvedenými řídicími dokumenty. 

H. Pokud budete spolkem vyzváni k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, zvažte, zda jste 

tento souhlas schopni v souladu se svým svědomím poskytnout. Nikdo vás k tomu nemůže nutit, 

neudělení vybraných souhlasů však může znamenat nemožnost vykonávat určitou funkci či zaměstnání. 

Mějte na paměti, že každý souhlas je odvolatelný. 

 

V Praze dne 25. května 2018   

                                                                                                Prof. MUDr. Petr Sedláček CSc   

 předseda výkonného výboru 

 


